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NÁKLADY projekty 

spotřeba- materiál kancelářský a výtvarný 14 309

spotřeba materiálu pro výuku dětí 7 005

DDHM+hračky do 1000 Kč 51 206

DDHM nad 3000 54 550

pomůcky, literatura 34 810

software 0

DDHM 1000 do 3000 31 549

potraviny 19 671
materiál celkem 213 100

z toho hradily dotace v rámci projektů ► 107 167

z toho hradily dotace v rámci projektů ►

2 226

služby - foto 51087

služby - poštovné, telefon, aj. 13 023

služby - internet, web 2028

služby-údržba zahrady, akvaria 0

akce pro děti - vzdělávací, sportovní 255 015

doprava, pronájem bazénu, terapeut.pobyty

akce pro dospělé 35 000

vzdělávání dospělých, ubytování, stravné

služby - údržba software 2 633

služby celkem 358 786

z toho hradily dotace v rámci projektů ► 49 953

mzdy DPP 198785

mzdové náklady + odvody 196647

z toho hradily dotace v rámci projektů ► 108 318

poplatky 2599

zákonné soc.poj.zodpovědnosti 0

ostatní náklady 2 599

zákonné odpisy 35 381

z toho hradily dotace v rámci projektů ►

NÁKLADY CELKEM 808 739 265 438

VÝNOSY

tržby za prodané zboží a služby 4 780

úroky 192

granty, dotace-tzv. malé granty 283 000 283 000

čerpání rezervního fondu 6 609

akce pro děti - příspěvky rodičů 218 698

včetně příspěvku na pobyty

příspěvky spolek celkem 196 997

z toho příspěvky pro třídy z toho 64 691

z toho příspěvky pro kluby z toho 23 200

z toho příspěvky pro zájmové aktivity z toho 79 606

z toho příspěvky -dětský den, maškarní z toho 29 500

logopedická péče 47 376

foto 51 087

VÝNOSY CELKEM 808 739 283 000

výsledek hospodaření rok 2016 0

SMO Rodina a dítě s handicapem 140000

UMOB Kudy z nudy? Do přírody! 43000

UMOB Terapeutické kluby 5000

SMO 45000

Nadace ČEZ čerpáno už v r. 2015 Rodina a dítě s handicapem 50000

Terapeutické pobyty pro rodiny s dětmi

služby - cestovné
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